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da zorunluluktan kaynaklanmýþtýr. 12 Zil-
hicce 1179’da (22 Mayýs 1766) meydana
gelen, artçý sarsýntýlarý aðustos ayýna ka-
dar devam eden ve büyük bir yýkýma se-
bep olarak 22.000 keselik muazzam bir
masraf açan deprem felâketi karþýsýnda
bütün imkânlarýný seferber eder. Bu dep-
remde baþta Fâtih Camii olmak üzere bir-
çok bina yýkýlmýþtýr. 1245 kese gibi bir
masrafla yeniden yaptýrdýðý Fâtih Camii
yanýnda Eyüp Sultan Camii, Dâvud Paþa
Kasrý, Kapalý Çarþý, surlar, Baruthâne-i
Âmire, Saraçhane, yeniçeri odalarý, Topha-
ne, Kýzkulesi gibi yýkýlan veya hasar gören
yerlerin inþa ve tamirinde, dolayýsýyla þeh-
rin yeniden imarýnda büyük bir rol oyna-
dýðý muhakkaktýr. III. Mustafa ayrýca þeh-
rin iâþesi için 100.000’er kilelik üç ambar
yaptýrmýþ, Kâðýthane’de Laðýmcýlar için yer
tahsis etmiþ, halkýn muhalefeti sebebiyle
sonuçsuz kalmýþ olmakla beraber Sakarya
nehrini Sapanca gölüne, Sapanca gölünü
Ýznik körfezine baðlamak üzere kanal pro-
jesi üzerinde çalýþmýþ, Süveyþ berzahýnýn
açýlmasý niyetini taþýmýþtýr. Tamir ettirdi-
ði camiler yanýnda yenilerini de yaptýrmýþ-
týr; ancak bunlarýn özellikle büyük olanlarý
kendi adýyla anýlmaz: Lâleli Külliyesi (1760-
1764), ölen annesi ve büyük kardeþi Sü-
leyman’ýn ruhlarý için bina ettirmiþ olduðu
(Þem‘dânîzâde, II/A, s. 39), Mihriþah diye
anýlan Üsküdar’daki Ayazma Camii (1758-
1761), Kadýköy’de (1761, kendi adýyla aný-
lýr) ve Paþabahçe’deki birer küçük cami
(1763) bunlardandýr. Zeynep Sultan Ca-
mii’ni de tamamlatmýþtýr (1769). Topha-
ne yangýnýnda yanan Kadirî Tekkesi ve Ga-
lata Mevlevîhânesi’ni yeniden inþa ettir-
miþtir (1765). Ayrýca depremden hasar
gören Atîk Bend’i onartmýþ ve yeni bir
bend inþasýyla (Bend-i Cedîd) þehre ge-
len suyun miktarýný arttýrmýþtýr (1766).
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Osmanlý padiþahý
(1807-1808).
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26 Þâban 1193’te (8 Eylül 1779) doðdu.
Babasý I. Abdülhamid, annesi Ayþe Sîne-
perver Sultan’dýr. Þehzadelik yýllarýnda sa-
rayda klasik eðitimle yetiþtirildi. Kardeþi
Mahmud ile beraber babasýnýn þehirde yap-
týðý teftiþ gezilerine katýldý ve saray dýþýn-
daki dünyayý tanýmaya çalýþtý. Babasýnýn
vefatýyla tahta geçen amcasý III. Selim’in
çocuksuz olmasýndan dolayý ondan þefkat
gördü ve rahat bir þehzadelik hayatý sür-
dü.

III. Selim tarafýndan giriþilen düzenleme-
lerin ve özellikle askerî sahada yapýlan ye-
niliklerin yeniçeri ve ulemâ muhalefetiyle
sonuçsuz kalmasý ve tertiplenen bir ayak-
lanma (Kabakçý Mustafa isyaný) neticesin-
de Selim’in Nizâm-ý Cedîd’e son vermiþ ola-
rak tahttan indirilmesiyle padiþah oldu (21
Rebîülevvel 1222 / 29 Mayýs 1807). Ýsya-
nýn ardýndan kaymakam Köse Mûsâ Paþa,
Þeyhülislâm Topal Atâullah Mehmed Efen-
di, kazaskerler ve önde gelen ulemâdan
Ayýntâbî Mehmed Münib Efendi ile Kabak-
çý Mustafa baþta olmak üzere bütün ocak
yöneticilerinin iþtirakiyle yapýlan bir toplan-
týda kendilerinden isyan sebebiyle hesap
sorulmayacaðýna dair bir “hüccet-i þer‘iy-
ye” düzenlendi ve karþýlýðýnda bundan böy-

le yeniçerilerin devlet iþlerine karýþmaya-
caðýna ve emirlere riayet edeceklerine da-
ir onlardan taahhüt alýndý (31 Mayýs 1807).
IV. Mustafa bu hücceti tasdik etti ve isyan-
cýlardan hesap sorulmayacaðýna dair ye-
minle teminat verdi (Beydilli, Türk Kültü-
rü Ýncelemeleri Dergisi, sy. 4 [2001], s. 33-
48). Ancak çok geçmeden bunun hiçbir fay-
dasýnýn olmadýðý görüldü ve saltanat de-
ðiþikliðini gerçekleþtirenlerin devlet iþleri-
ne karýþmalarý ve istediklerini zorla yaptýr-
malarýnýn önü alýnamadý. Böylece IV.
Mustafa’nýn saltanatý, kýsa zamanda Se-
lim’in tahttan indirilmesine piþmanlýk du-
yulmasýna yol açacak kadar büyük bir
kargaþa, asayiþsizlik, devlet yapýsýndaki
çözülme ve nihayet reform ve karþýtlarý
arasýndaki amansýz mücadeleler içinde
geçti.

O sýrada 1806’da baþlayan Rus savaþý
devam etmekte, savaþ sebebiyle sadrazam
Ýbrâhim Hilmi Paþa orduyla beraber cep-
hede bulunmaktaydý. Ýstanbul’daki olaylar
buraya da sirayet ederek ihtilâle sebebi-
yet vermiþ, yeniçeriler isyan etmiþ, sadra-
zam kovalanmýþ, ordu erkâný kaçýþmýþ, bu
iþleri düzenleyen yeniçeri aðasý Pehlivan
Aða kendi yoldaþlarý tarafýndan öldürül-
müþ, sadârete Çelebi Mustafa Paþa geti-
rilmiþ, ancak düzen saðlanamamýþtý. Or-

IV. Mustafa’yý bayram tahtýnda otururken tasvir eden yaðlý

boya tablo (TSM, nr. 17/63)

vefatıyla tahta geçen amcası III. Mus ta-
fa’nın oğlu III. Selim’in çocuksuz olmasın-
dan dolayı ondan şefkat gördü ve rahat 
bir şehzadelik hayatı sürdü.
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dunun içinde bulunduðu kargaþa Ruslar
karþýsýnda büyük bir zafiyete yol açtý. 24
Aðustos 1807’de Slobosia’da yapýlan bir
yýllýk mütareke, savaþýn baþarýyla bitirile-
bilmesi için gerekli önlemlerin alýnma-
sýndan ziyade saltanat deðiþikliðinin yol
açtýðý iç hesaplaþma için kullanýldý. Ýstan-
bul’da ise III. Selim’e karþý tertiplenen is-
yanýn mimarlarýndan olan sadâret kayma-
kamý Mûsâ Paþa ve Þeyhülislâm Atâullah
Mehmed Efendi duruma hâkim olama-
maktaydý. Mûsâ Paþa’nýn istifasý ile yerine
eski padiþahýn can düþmaný Tayyar Mah-
mud Paþa’nýn getirilmesi (Ramazan 1222 /
Kasým 1807), Selim’i tekrar tahta çýkarmak
için eski devir önde gelen ricâlinin (Rus-
çuk yâraný) etrafýnda toplandýðý Alemdar
Mustafa Paþa’yý harekete geçirirken Atâ-
ullah Mehmed Efendi ile geçinemeyen Tay-
yar Mahmud Paþa kýsa zaman içinde azle-
dildi (Muharrem 1223 / Mart 1808). Alem-
dar’ýn orduyla birlikte Ýstanbul’a gelmesi
üzerine (25 Cemâziyelevvel 1223 / 19 Tem-
muz 1808) þehirde asayiþ saðlandý, kendi-
sinin verdiði emirle Kabakçý Mustafa öl-
dürüldü ve Atâullah Mehmed Efendi azle-
dilerek þeyhülislâmlýða Arapzâde Mehmed
Ârif Efendi getirildi. Alemdar’ýn çevresin-
de toplananlar Selim’i tekrar tahta çýkar-
manýn fýrsatýný kollarken IV. Mustafa’nýn
adamlarý da (hazine vekili Nezir, kethü-
dâsý Ebe Selim, baþçuhadar Abdülfettah)
öldürülmesinin yollarýný aramaktaydýlar. Du-
rumun vehameti karþýsýnda Alemdar Mus-
tafa Paþa Bâbýâli’yi bastý, sadrazamý tu-
tuklayýp Selim’i tahta çýkarmak amacýyla
saraya yöneldi. IV. Mustafa’dan Þeyhülis-
lâm Mehmed Ârif Efendi vasýtasýyla Se-
lim’in tahta çýkarýlmasýný istedi. Mustafa,
saray kapýlarýný kapatarak amcasý ve kar-
deþi Mahmud’un öldürülmesini emretti.
III. Selim katledildiyse de Mahmud yaralý
olarak hayatýný kurtardý ve IV. Mustafa’-
nýn yerine hânedanýn hayatta kalan son
ferdi olarak tahta çýkarýldý (4 Cemâziyelâ-
hir 1223 / 28 Temmuz 1808). Mahmud’u
öldürmek için bizzat Mustafa’nýn da sal-
dýrdýðý rivayet edilir (Mustafa Necib, s. 92).
IV. Mustafa ve annesi darbeyi sessiz kar-
þýlamýþ, “Ben tahttan inmedim, Mahmud’u
kim çýkarttý?” diye söylenen IV. Mustafa’-
yý Ýmâm-ý Þehriyârî Ahmed Kâmil Efendi
teskin ederek Alemdar’ýn hýþmýndan kur-
tarmýþ, aðzýna geleni söyleyen annesini de
oradan uzaklaþtýrmýþtýr.

Bu olayýn ardýndan sadârete getirilen
Alemdar Mustafa Paþa’nýn kýsa iktidarý
esnasýnda saraydaki dairesine kapatýlan
Mustafa kendisinin tekrar tahta çýkarýlma-
sý için dýþarýya haber salmaktan geri dur-

mamýþtýr. Alemdar’ýn üç ay kadar sonra
baskýna uðrayarak öldürülmesi ve isyan-
cýlarýn saraya yürümek istemesi üzerine
Mustafa kardeþinin emriyle Abdullah Râ-
miz, Kadý Abdurrahman Paþa, Seyyid Ali
Efendi ve Ýnce Mehmed Bey tarafýndan
belindeki kuþakla boðularak öldürüldü (28
Ramazan 1223 / 17 Kasým 1808). Cenazesi
merasimle kaldýrýlýp Bahçekapý’da babasý
Abdülhamid’in türbesine gömüldü. Âsiler
arasýnda tabutun boþ olduðuna ve askeri
yatýþtýrmak için kendisinin ölmüþ olarak
gösterilmek istendiðine, Mahmud’un pa-
diþahlýðýnýn kabul edilmeyip gerekirse Ký-
rým hânedanýndan birinin, Esmâ Sultan’ýn
veya Konya’daki Molla Hünkâroðlu’nun tah-
ta çýkabileceðine dair söylentiler ortaya atýl-
mýþtýr (Emecen, sy. 6 [2001], s. 63-76).

Mustafa’nýn þehzadelik yýllarýndan beri
Selim’e karþý yürütülen muhalefet içinde
yer aldýðý, kýz kardeþi Esmâ Sultan dahil ol-
mak üzere yakýn adamlarý tarafýndan özel-
likle yeniçeriler arasýnda yürütülen bir fa-
aliyetle tahta çýkmaya çalýþtýðý bilinmekte-
dir. III. Selim’in de þehzadeliðinde bir an
önce tahta çýkma özlemini gizleyemeyip
bu anlamda çeþitli faaliyetlerde bulunmuþ
olduðu ve amcasý I. Abdülhamid’in bunla-
ra göz yumduðu, ancak gerektiðinde sert
önlemler alarak geliþmeleri kontrol altýnda

tuttuðu da mâlûmdur. Mustafa ve adam-
larýnýn bu tür faaliyetleri, son zamanlarda
yumuþak karakteri ve gevþek idaresi genel
bir zafiyet hali arzeden Selim tarafýndan
önleyici tedbirler alýnmadan takip edilmiþ
olmalýdýr. Elinin altýnda uzun emekler ve
muazzam masraflarla meydana getirdiði
ve kendisine karþý düzenlenen isyaný ra-
hatlýkla bastýrabilecek derecede Avrupa
tarzýnda eðitilmiþ kuvvetler bulunmakla
beraber bunlarý kullanmaktan çekinen ve
buna raðmen tahtta kalabilmek ihtirasýy-
la, yapýlmýþ olan bütün hayatî yenilikleri bir
kalemde gözden çýkaran amcasý Selim için
de söylenebileceði gibi saltanat hýrsýna ka-
pýlmýþ olma hali, Mustafa’ya da iktidar za-
fiyetinin yol açtýðý bu anlamdaki giriþim-
ler için cesaret verici olmuþtur. Ancak IV.
Mustafa’nýn, yenilikler karþýsýndaki gerçek
düþüncelerini ifade edecek bir icraatta bu-
lunmasýna fýrsat verilmeden tahttan indi-
rilmesi göz önüne alýndýðýnda her þey nor-
male döndükten sonra amcasýnýn izini ta-
kip edip etmeyeceði veya halefi II. Mah-
mud gibi reformist bir yol izleyip izleme-
yeceði sorusuna kesin bir cevap vermek
mümkün deðildir. Kendisinin bu sorulara
verilen olumsuz cevaplarla mahkûm edil-
miþ olmasý herhalde tashihe muhtaç bir
konudur. Bu durumda, genelde hemen

IV. Mustafa’nýn

tuðralý

bir fermaný

(TÝEM, nr. 2262)
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bütün tarihçilerin kendisini nitelemek
üzere kullandýðý “muhakeme ve zekâsý az,
zamanýn icaplarýndan habersiz, devletin
bekasýný tehlikeye düþürecek bir isyaný ha-
zýrlayanlarla iþ birliði yapacak kadar sal-
tanata haris ve merhametsiz” (Baysun,
VIII, 713); “eski düzen taraftarý, aklen za-
yýf, cahil, haris, uzaðý göremeyen, fitneci,
düþüncesiz, saf, devletin genel durumun-
dan habersiz, ahmak, âsilerin her istediði-
ni yapan, saltanat sürmekten baþka bir þey
düþünmeyen” (Çelebizâde Âsým, II, 65;
Mustafa Nûri Paþa, IV, 60; Cevdet, VIII,
185; Mufassal Osmanlý Tarihi, V, 2819,
2826, 2829; Karal, V, 84; Daniþmend, IV,
88) gibi sýfatlarýn gerçekle baðdaþmadýðý
açýktýr. Halbuki ayaklanma sonrasýnda ba-
þýný Mustafa Refik, Mehmed Tahsin, Meh-
med Emin Behiç, Abdullah Râmiz, Meh-
med Said Galib efendilerin çektiði reform
taraftarlarýnýn (Rusçuk yâraný) ve gücün-
den istifade edilerek baþarýyla kullanýlan
Alemdar Mustafa Paþa’nýn Selim’i tekrar
tahta çýkarma saplantýsýyla müdahalede
bulunmamýþ olmalarý halinde IV. Musta-
fa’nýn da yenilenme ve yeniden yapýlanma
iþlerini sürdürmeye çalýþacaðýna dair kuv-
vetli iþaretler mevcuttur. Þehirde büyük
huzursuzluk ve her türlü ahlâksýzlýða te-
vessül edenlere karþý bunlarýn yeniçeri ol-
malarýna bakmadan aldýðý sert önlemler,
amcasýnýn dönemindeki bazý þahsiyetleri
(Sýr Kâtibi Ahmed ve Kethüdâ Hacý Ýbrâ-
him) anarak sað olmalarý halinde bunlar-
dan birini hemen sadârete getirebileceði
beyanýnda bulunmasý ve çevresinde iþe
yarayabilecek evsafta devlet adamý kal-
mamýþ olmasýna esef etmesi, Taksim’deki
Topçu Kýþlasý’nda eðitilmiþ asker yerleþ-
tirmeyi düþünmesi ve nihayet kýsa süren
saltanatý esnasýnda meselâ mühendishâ-
nenin durumuyla yakýndan ilgilenmiþ ola-
rak bu eðitim kurumunun yeniden düzen-
lenmesine teþebbüs etmesi, yeni ve ay-
rýntýlý bir kanunnâme tanzim ettirmiþ ol-
masý (Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacýlýk
Tarihinde Mühendishâne, s. 89 vd.) böyle
bir ihtimali güçlendirmektedir. Ayrýca IV.
Mustafa döneminde Nizâm-ý Cedîd’in tek-
rar ihya edilmesi fikrinden tamamen vaz-
geçilmediði ve padiþahýn el altýndan bu-
nu desteklediði, hatta daha önce Levend
Çiftliði’ndeki tâlimli askerlere eðitmenlik
yapan Süleyman Aða’yý bu konuda çalýþ-
malarda bulunmak üzere görevlendirdi-
ðinin bildirilmesi (Zinkeisen, VII, 552-553)
dikkat çekicidir.
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Mustafâ b. Hasen
b. Ahmed b. Muhammed b. Abdirrâzýk

(ö. 1947)

Mýsýrlý âlim ve Ezher þeyhi.
˜ ™

1882 veya 1885 yýlýnda Mýsýr’ýn Minyâ
vilâyetinin Benîmezâr merkezine baðlý bir
köyde doðdu. Ezher mezunu olan babasý
Hasan Paþa, Mýsýr siyasî çevrelerinde ta-
nýnmýþ Abdürrâzýk ailesine mensuptur, ay-
ný zamanda Muhammed Abduh’un yakýn
arkadaþýdýr. Mustafa Abdürrâzýk ilk tahsi-
lini köyünde bitirdi ve Kur’ân-ý Kerîm’i ez-
berledi. 1896 yýlýnda Kahire’ye gitti, öðre-
nimini Ezher’de tamamlayýp 1908’de me-
zun oldu. Öðrenciliði sýrasýnda Ezher Ca-
mii’ndeki Revâku’l-Abbâsiyye’de Muham-
med Abduh’un derslerine devam etti. Me-

zuniyetinin ardýndan Kahire’deki Medre-
setü’l-kazâi’þ-þer‘î’de öðretmenliðe tayin
edildi. Muhammed Abduh’un ýslahat fikir-
lerinden etkilenerek öðrencilik dönemin-
de el-Cem‘iyyetü’l-Ezheriyye ve Cem‘iyye-
tü tedâmüni’l-ulemâ gibi kuruluþlarýn ça-
lýþmalarýna katýlan Mustafa Abdürrâzýk, bu
cemiyetlerin görüþ ve faaliyetleri Mýsýr Dev-
leti’nin görüþleriyle baðdaþmayýnca öðret-
menlik görevinden istifa edip 1909’da Pa-
ris’e gitti. Sorbonne Üniversitesi’ne kaydo-
larak özellikle Emile Durkheim’in dersle-
rine devam etti. Ýmam Þâfiî hakkýnda ha-
zýrladýðý çalýþmasý ile doktor unvanýný aldý.
Bir taraftan da Lion Hukuk Fakültesi’n-
de Ýslâm hukuku, Edebiyat Fakültesi’nde
Arap edebiyatý dersleri okuttu (1911-1914).
1915’te Mýsýr’a döndü. Ayný yýl Kahire’deki
Meclisü’l-Ezher el-a‘lâ’da memur olarak
göreve baþladý, ardýndan uzun süre Ez-
her’e baðlý dinî okullarýn genel sekreterli-
ðini yaptý. 1920’de þer‘î mahkemeler mü-
fettiþliði görevine tayin edildi. 1927’de Ka-
hire’deki I. Fuâd Üniversitesi (bugünkü Ka-
hire Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’nde
felsefe doçenti oldu. Ýslâm felsefesi ala-
nýnda gerçekleþtirdiði çalýþmalar netice-
sinde 1935’te ayný fakültede profesörlüðe
yükseltildi. 1940’ta I. Fuâd Arap Dili Aka-
demisi’ne (bugünkü Mecmau’l-lugati’l-Ara-
biyye) üye seçildi, ardýndan el-Mecmau’l-
ilmî el-Mýsrî üyeliðine getirildi. 1941’de pa-
þa unvanýna lâyýk görüldü. 1938-1945 yýl-
larý arasýnda Mýsýr’da kurulan çeþitli hü-
kümetlerde Vakýflar bakanlýðý görevinde
bulundu (Lem‘î el-Mutîî, Mevsû£atü hâ×e’r-
racül min Mý½r, s. 590-591). Ezher þeyhi
Muhammed Mustafa el-Merâgý’nin 1945’-
te vefatý üzerine yerine tayin edilecek kiþi
hakkýnda Mýsýr kralý ile Ezher Âlimler Yük-
sek Kurulu arasýnda ortaya çýkan anlaþ-
mazlýk sebebiyle bu makam bir süre boþ
kaldý. Nihayet 27 Aralýk 1945 tarihinde
Mustafa Abdürrâzýk Ezher þeyhliði maka-
mýna getirildi, ayný yýl Mýsýr Felsefe Cemi-
yeti’nin fahrî baþkaný oldu. 1946’da hac
emîri olarak hacca gitti. 15 Þubat 1947’-
de Kahire’deki evinde vefat etti.

Din, felsefe, tarih ve edebiyat konularýn-
da kendine has görüþleri bulunan Musta-
fa Abdürrâzýk’ýn Ezher þeyhi iken yaptýðý
reformlar Muhammed Abduh’un baþlat-
týðý reformlarýn devamý niteliðindeydi. Öð-
rencilere yabancý dil dersi verilmesi, Ez-
her mezunlarýnýn yurt dýþýna gönderilmesi,
Suudi Arabistan ile bazý Afrika ülkelerine
Ezher ulemâsýnýn yollanmasý onun gerçek-
leþtirdiði reformlarýn baþlýcalarýdýr. Mus-
tafa Abdürrâzýk, Mýsýr siyasî tarihinde Ez-
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